Herning, den 15. september 2014

Til Herning kommune
By, Erhverv og Kultur
Att. Kurt Lauritsen

I forbindelse med det kommunale tilskud til Autogalleriet Herning fremsendes vedlagt årsregnskabet for
Autogalleriet 2013 i underskrevet form.
Da vi for 2013 laver et underskud i størrelsesordenen 79.513,- følger der nedenfor en forklaring herpå,
samt en beskrivelse af de indsatser som bestyrelsen har søsat, for at det kommende regnskab vil udvise et
positivt resultat.
Autogalleriet blev i 2013 og i sit 4 leveår udsat for 2 forhold, som uventet påvirkede budgettet og dermed
regnskabet negativt.
Vores hovedsponsor ”Spar Nord” havde garanteret os et sponsorat på 50.000,- men meldte i oktober
måned 2013 ud, at dette beløb skulle genforhandles internt og først ville komme til udbetaling i
Januar/februar måned 2014. Da vi havde budgetteret med dette beløb for 2013 blev årsregnskabet
desværre negativt påvirket heraf. Sponsoratet er nu effektueret, men det vil først indgå i det nye regnskab
for 2014.
Dernæst havde vi i en længere periode en uoverensstemmelse med vores tidligere udlejer omkring
omkostningerne til vand, varme og el og det endte ud i et forlig i marts måned 2013, hvor vi over nogle
måneder desværre skulle tilbagebetale 45.000,-. Denne meromkostning kom helt uventet og desværre for
sent til at budget og regnskab ikke ville blive berørt heraf i et større omfang.
Denne samlede meromkostning på 95.000,- er dermed årsag til underskuddet for 2013. Der er i slutningen
af 2013 og starten af 2014 søsat en række indsatser som vil give en større økonomisk stabilitet og højere
merindtjening for Autogalleriet, herunder en stigning i beløbet for medlemskab samt en omrokering i
hallerne, der giver plads til en del flere betalende køretøjer og dermed højere indtægt. Per August måned
2014 følger vi planerne fuldt ud og det er bestyrelsens klare opfattelse at disse og andre indsatser vil
munde ud i et positivt regnskab for 2014.
For en nærmere uddybning eller andre spørgsmål i forbindelse med driften af Autogalleriet er i meget
velkomne til at kontakte undertegnet eller formand Marius Reese.
De bedste hilsner
Pva. Bestyrelsen.
Michael Knudsen (2422 7424)

